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Meie kandi talunikud hindavad viljasaaki

Hea Sulbi rahvas! Soovita Sulplast kõigile sugulastele 
ja tuttavatele, kes on Sulbist pärit!
Aita ka ise lehetegemisele kaasa: kirjuta meile ja 
saada pilte Sulbi inimestest ja sündmustest!

SULPLANE

Roosu talu kombain nisu koristamas.

Mõtusmäe talu noorpere-
mees Mattias Loos:

Haritavat maad on meie talul 
200 ha, millest 60 ha oli tänavu 
rapsi , 80 ha nisu, 20 ha odra ja 
40 ha ristiku all.

Suvel põlde vaadates olid 
saagiootused suuremad, aga 
suvine kuiv ja kuum ilm ei 
soosinud vilja kasvamist. 

Koristuseaegsed soodsad il-
mad andsid teravilja küll suh-
teliselt kuivana kätte ja kuiva-
tamise kulud olid väikesed, 
aga tera mahukaal oli ka ooda-
tust väiksem. Talirüpsi põld oli 
muidu ilus, aga eelmise aasta 
sügisvihmad olid sinna jätnud 
suuri auke, mis viisid saagiku-
se alla. 

Ka rapsisaak oli tänu suvi-
sele põuale kesisem, sest terad 
olid väikesed ja kerged. Rap-
si saagikust mõjutasid ka suvi-
sed äikesetormid, mis vajuta-
sid rapsi ligi maad. 

Selline kõder ei saanud val-
gust, ei valminud ühtlaselt või 

hakkas hallitama. 
Rapsikoristust segasid täna-

vu ka vihmased ilmad. Vihma-
de tõttu muutusid põllud ve-
delaks, mis raskendas põllult 
rapsi kätte saamist. Suur oli ka 
koristatud rapsi niiskus ja sel-
lega kaasnes suurem kuivata-
mise kulu. 

Kokkuvõtteks: teravilja saak 
oli keskmine, rapsi ja rüpsi 
saak jäi natuke alla keskmise. 

Võrreldes varasema paari 
aastaga on aga tänavu taluni-
kule  rohkem meeltmööda te-
ravilja ja rapsi kokkuostuhin-
nad maailmaturul. 

Roosu talu noorperemees 
Ivar Rosenberg: 

Roosu talul on haritavat maad 
500 ha. Sellest oli teravilja ja 
rapsi all 300 ha. Ülejäänul kas-
vas ristik nii seemneks kui hal-
jasväetiseks. 

Selle aasta viljasaak olid 
madalam kui eelmistel aasta-
tel. Madala saagi põhjustasid 

juulikuu väga kuumad ilmad. 
Eriti andis see tunda hiljem 
külvatud põldudel. Meie talu 
keskmist saaki mõjutab ka see, 
et osa põlde harime mahedalt. 

Rapsi keskmine saagikus oli 
1,5 t/ha, nisul ja odral 3 t/ha. 
Kaera täpne saagikus selgub, 
kui kõik on müüdud. Tõenäo-
liselt tuleb saagikus ligi 2 t/ha. 
Maherukki saak oli 1,5 t/ha. 

Vaatamata madalale saagi-
le sobib sel aastal kogu talini-
susaak toiduks. Kui teistel kul-
tuuridel oli märgatav saagilan-
gus, siis oder on jäänud sta-
biilseks. Arvatavasti on põhjus 
meie tingimustesse hästi sobi-
va Eesti sordiga «Anni». Kuigi 
saak oli mõnevõrra väiksem, 
siis kompenseeris seda natu-
kene tõusnud teravilja ja rap-
si hind. 

Kuna põllumees müüb oma 
kaupa börsil, siis sai ka kevadel 
osale kaubast juba hind fik-
seeritud. Rohkem sai hind nö 
«lukku pandud» rapsi puhul, 
kuna oli karta, et selle hind 

võib sügiseks oluliselt lange-
da, sest rapsi kasvupind tõusis 
märgatavalt. 

Vilja maailmaturuhinda 
määravad sellised suured toot-
jad nagu Venemaa, Ukraina, 
Austraalia, USA jne. Kui neil 
saak ikaldub, siis hinnad tõu-
sevad, kui aga meil ikaldub, ei 
juhtu maailmaturuhindadega 
midagi erilist. Üldjoontes võib 
aastaga rahule jääda. 

Tuti talu perenaine Reet 
Käär: 

Talul on haritavat maad 250ha, 
millest 80ha on talivilja all. 

Tuti talu kasvatas tänavu 
nisu, otra, kaera ja rapsi. Aas-
ta oli kokkuvõttes hea. Saak sai 
koristatud enne suurt vihma-
perioodi, seega olid vili ja raps 
hea kvaliteediga. 

Taliviljakülv on tehtud ja 
vili tärganud. Sel sügisel osuta-
sime rapsi kuivatamise ja pu-
hastamise teenust teistelegi ta-
ludele.



Päikeseline Mihklilaat

Margus Abel Mihklilaada oksjonit juhtimas.

Laada uus tõmbenumber rodeohärg pakkus rõõmu koolinoortele.

KRISTEL LALL

25. september oli ilus 
päikesepaisteline päev 
ja rahvas kogunes Sulbi 
Mihklilaadale juba tubli 
pool tundi enne ametlik-
ku algust.

 
Sel aastal pakkusid müüjad 
mitmekülgset kaupa: käsitööd, 
kodumaist toitu, vanakraami, 
riideid. Päeva juhtis Margus 
Abel, kes sel aastal siiski Kiire 
rolli ei mänginud, nagu aastaid 
tagasi – miks peakski rahvale 
sama asja mitu korda näitama?

Päeva esimeses pooles sai 
rahvas tutvuda mahekosmeeti-

ka valmistamisega. Paraku tuli 
tõdeda, et inimesed ei võta ko-
he omaks midagi uut ja tund-
matut, vaid eelistavad vana ja 
head. Kell 11 algas kapsariivi-
misvõistlus: julgeid oli vähe, 
kuid piisavalt (kaks) võitja väl-
jaselgitamiseks. 

Tore oli, et laadamüüjad an-
netasid lahkelt oksjoni jaoks ja 
oma parimat kaupa. Oksjon 
läks edukalt. Kõige suurem re-
bimine oli oksjoni kauneima 
eksponaadi – Mihkilaada kir-
jaga tordi – pärast, mis müüdi 
lõpuks peaaegu 300 krooniga. 

Laadal mängis Tänassilma 
rahvamaja näitering etendust 
«Turul». Näitemäng oli kokku 
pandud anekdootide põhjal, 

mis kajastavad turul toimuvat: 
joodikud, kauplemised, intrii-
gid ja huumor. 

Päeva jooksul said lapsed 
ronimisseinal turnida ja rodeo-
härga taltsutada. Jalgpallivälja-
kul viis Sõmerpalu noortevoli-
kogu läbi erinevaid sportlikke 
mänge. Vabaajakeskuse teisel 
korrusel lõbustasid lapsi Puna-
mütsike ja vanaema. Kõhtu 
täitsid laadasupp ja pannkoo-
gid. 

Kuna tänavune laat oli mul 
esimene korraldada, siis loo-
dan et müüjad ja külastajad 
jäid uustulnuka toimetustega 
rahule. 

Suur tänu Sulbi maarah-
va seltsi juhatusele (Airika 

Saamo, Asti Pihkanen, Indrek 
Parksepp ja Iines Urm) abi eest 
laada korraldamisel! 

Selle aasta Mihklilaada kor-
raldamist rahastasid Leader 
programm ja EAS. Toetasid ka 
Sõmerpalu vallavalitsus ja ko-
halikud ettevõtjad. 

Kapsariivimisvõistlus.

Läheb kaubaks!



Sulbi külateatri kirev suvi

Sulbi külateater «Kosjakaskedega» Kuhjaveres: Agu Soon (vasakul), Jörgen Štubis, Airika Saamo, Kristiina 
Ermel ja Vaido Ermel.

AIRIKA SAAMO

Kui «Kosjakaskede» esi-
etendus Sulbi vabaõhu-
laval läbi sai, tõmbasime 
kõik õnnelikult hinge: 
hästi läks! Tegelikult oli 
seljataga vaid pool tööd, 
sest ees ootasid kaks 
küla teatripäeva, kus sa-
muti ei saanud viletsalt 
esineda. 

Kaks nädalalt hiljem, 14. au-
gustil astusimegi taas lava-
le, sedakorda meil Võrumaal 
Tsolgo teatrifestivalil. 

Festival oli see üritus tege-
likult küll vaid nime poolest, 
sest juhtus sedasi, et meie Sul-
bi näitering oli seal ainuke esi-
neja. 

Krabi külateater pidas sel 
õhtul oma kümnendat sünni-
päeva ning ei saanud samuti 
osaleda. Teised olid erinevatel 
põhjustel pidanud ära ütlema. 

Kui lavadekoratsioonid olid 
üles seatud ja näitlejatel vaim 
valmis, avanesid taevaluugid ja 
piksekärgatuste saatel hakkas 
vihma sadama. 

Läksime oma «varanduse-
ga» katuse alla ja jäime äike-
se möödumist ootama. Õn-
neks oli vihm sel korral lühike 
ja näitemäng sai viimaks män-
gitud. 

Aga energiat jäi üle ja mei-
le meenus, et Krabi rahvas oli 
meidki oma sünnipäevale kut-
sunud. 

Nii keerasimegi oma auto-
ninad Paganamaa poole ja 
tunnikese pärast oli Sulbi küla-
teater koos dekoratsioonide ja 
kostüümidega juba näitesõp-
rade sünnipäeval. Nii ei jää-
nud energia sel korralgi kulu-
tamata.

20. augustil võtsime osa 
Kuhjavere külateatripäevadest 
Viljandimaal. See on üritus, 
millest meie näiteseltskond 
kunagi ilma ei taha jääda. 

Kuhjavere külavanem 
Romeo Mukk abikaasa Urvega 
on juba viis aastat seda vahvat 
üritust korraldanud. 

Kuigi meie esinemiskord 
oli alles 21. augusti hommikul, 
sõitsime juba päev varem ko-
hale, et kõikidest näitemängu-
dest osa saada. 

Esimesel õhtul meeldis 
meile väga Jaan Tätte «Palju 
õnne argipäevaks», mida män-
gis Paide huviteater. Seda tükki 
oleks tahtnud isegi mängida. 

Teisel hommikul oligi meie 
esinemiskord. Mul olid när-
vid juba täitsa läbi, sest Ma-
ret Soon ei saanud kaasa tulla 
ja nii pidin mina Kõrtsi-Liisut 
mängima. 

Aga kõik läks väga hästi. 
Pärast etendust, kui järgmine 
näitering lava üles seadis, tor-
masime meie festivali patroo-
ni Kalju Komissarovi juurde, 
et temalt arvamust küsida ja 
näpu näiteid saada. 

Saime vastuseks, et mõned 
meist mängivad liiga hästi ja 
sellepärast jäävad teised varju. 
Siinkohal mõtles ta Karja-Ju-
kut, keda mängib Agu Soon. 

Lisaks andis ta nõu, et 
mürglit võiks laval rohkem te-
ha, poisid võiks lausa käsipidi 
kokku minna jne. 

Kavatseme tema nõu kuul-
da võtta, aga päris palaganiks 
ka seda armastuslugu muuta 
ei tahaks. 

Sama päeva etendustest 
jäi meile kõige rohkem hinge 
Paistu näiteringi «Kõik armas-
tavad Roosit». 

20. novembril on Pais-
tu näiteseltskond oma vahva 
tüki ga ka Sulpi oodatud. Tulge 

kõik kaasa elama südamlikule 
ja sügavamõttelisele loole! 

Oktoobris-novembris on 
Sulbi teater ringreisidel, esine-
me paljudes kohtades Võru-
maal ja väljaspoolgi. 

Advendiajaks aga tuleme 
välja juba uue jõulumeeleolus 
näitemänguga.

Kõige rohkem läks Kuhjavere 
külateatripäevadel hinge Paistu 
näiteringi tükk «Kõik armastavad 
Roosit».

Lahked võõrustajad: Kuhjavere 
külateatripäevade korraldajad 
Urve ja Romeo Mukk.
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KRISTO LINDSALU

SK Roosu/Osula jalgpalli-
meeskond võitis 11. sep-
tembril Kuressaares Eesti 
rahvaliiga kaheksandik-
finaalis Torgu meeskon-
na 5:2 (1:0) ja pääses vee-
randfinaali.

«Suurepärane mäng, kus kõik 
võitlesid lõpuni,» kiitis SK 
Roosu/Osula kapten Tauri 
Maidla pärast mängu oma 
meeskonda. «Nõrgim lüli täna 
platsil puudus.»

Mäng algas tasavägiselt. Mõ-
lemal meeskonnal oli mitu kor-
da võimalus väravat lüüa, kuid 
esimest väravat tuli oodata ter-
velt 35 minutit, alles siis suutis 
Rain Lantson karistuslöögijärg-
ses saginas palli saarlaste vära-
vavõrku toimetada. 

Kaotusseisu jäänult aktivi-
seerusid ka saarlased, kelle koge-
nuim mängija oli ka meistrilii-
gas pallinud Jaanis Kriska, ent 
SK Roosu/Osula 1:0 eduseis pü-
sis poolajavileni.

Teist poolaega alustas ma-
ruliselt SK Roosu/Osula, lüües 
kolme minutiga kaks väravat. 
Esmalt karistas vastaseid kau-
ni kauglöögiga Taavi Sutt, see-
järel suunas Kristjan Kurrikoff 
palli kannaga lati alla. «Mõlema 
värava puhul võib tänusõnad 
[vastaste] väravavahile suuna-
ta,» ütles Kurrikoff. «Ta tegut-
ses ebakindlalt ning meie õn-
neks suutsime seda edukalt ära 
kasutada.»

Peagi tekkis Kauri Tähel või-
malus eduseisu veelgi suurenda-
da, kuid ebameeldiva pallipõrke 
tõttu lendas pall kõrge kaarega 
tühjast väravast üle.

Kolmeväravalises eduseisus 
lasid Võrumaa mehed end lii-
ga lõdvaks, Torgu mängijad ei 
jätnud seda karistamata ja lõid 
lühi kese ajaga kaks väravat. 

Saarlased jätkasid rünna-
kuid, kuid siis üllatas neid õn-
nestunud vasturünnakuga võru-
laste eest suurepärase män-

gu teinud Sutt. Viimase naela 
vastaste kirstukaande lõi män-
gu viimasel minutil Tähe heast 
söödust Kurrikoff.

Oma panuse võidu heaks an-
dis kogu meeskond. «Väga kin-
del ja hea mäng kaitsjatelt. Jul-
gestati üksteist ja juhendati nii, 
nagu peab,» kiitis Kurrikoff pä-
rast mängu oma meeskonda.

Eraldi tõstis Kurrikoff esi-
le Tauri Maidla mängu. «Võt-
tis vastaste ründajatelt ära pal-
ju vaba ruumi ja osales ka heade 
diagonaalsöötudega aktiivselt 
ründe töös. Märkimisväärne on 
ka Kaidis Merimetsa ja Kristo 
Lindsalu panus,» ütles ta.

Lindsalul jagus kiidusõnu ka 
vastastele. «Vastased mängisid 
head, tehnilist ja ilusat jalgpalli. 
Esile tasub tõsta Jaanis Kriskat, 
kelle puhul on kohe aru saada, 
et tegu on kogenud mängijaga,» 
ütles ta. «Kindlasti mängis suurt 
rolli, et just meie lõime avavä-
rava. Vastased pidid hakkama 
rohkem ründama ja saime kiir-
rünnakutega nõelata. Taktikali-
selt mängisime hästi.»

Lisaks eelpool mainitutele 
mängisid võidukas meeskon-

nas veel Ragnar Rosenberg ja 
Markko Nääme.

SK Roosu/Osula veerandfi-
naalivastane loositakse lähipäe-
vil. Meeskond loodab järgmine 

kord mängida Sulbis asuval mu-
ruväljakul, mida hooldab klubi 
peasponsor Roosu talu. Samuti 
on vutimehi palju aidanud Sõ-
merpalu vallavalitsus.

SK Roosu/Osula jalgpallimeeskond 
pääses rahvaliigas veerandfinaali

SK Roosu/Osula jalgpallimeeskond. Esireas (vasakult) Tauri Maidla, Markko Nääme, Kaidis Merimets 
ja Kristo Lindsalu, taga Taavi Sutt, Rain Lantson, Ragnar Rosenberg, Kristjan Kurrikoff, Kauri Täht. 

7. novembril kell 12 
Sulbi Maarahva Seltsi ruumis

üldkoosolek
Teemad:

• toetused 2010. aastal
• toimunud ürituste kokkuvõte

• uute seltsi liikmete vastuvõtmine
• juhatuse liikme vahetus
• ideed ja ettepanekud

• liikmemaksu kogumine

Pärast üldkoosolekut (umbes kell 15)
film «Tuulest viidud»,  kohvilaud.


